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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

11.1.2018 A8-0402/308 

Muudatusettepanek  308 

Carlos Zorrinho, Theresa Griffin 

fraktsiooni S&D nimel 

 

Raport A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Energialiidu juhtimine 

(COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)) 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 2 – punkt 18 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (18 a) „makropiirkond“ – rühm, mis 

koosneb kahest või enamast liikmesriigist, 

kes on seadnud sisse struktuursed 

partnerlussuhted, mis hõlmavad vähemalt 

üht energialiidu viiest mõõtmest; 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0402/309 

Muudatusettepanek  309 

Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, José Blanco López 

fraktsiooni S&D nimel 

 

Raport A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Energialiidu juhtimine 

(COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)) 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 27 – lõige -1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 -1. Kui komisjon järeldab lõimitud 

riiklike energia- ja kliimakavade 

projektide hindamisel vastavalt artiklile 9, 

et liikmesriikide eesmärgid ei ole piisavad 

liidu 2030. aasta siduvate taastuvenergia- 

ja energiatõhususalaste üldeesmärkide 

ühiseks saavutamiseks, võib ta nõuda, et 

liikmesriigid, kelle eesmärke ta ei pea 

piisavaks, seaksid kõrgemad eesmärgid, et 

tagada ühiste eesmärkide asjakohane 

tase. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0402/310 

Muudatusettepanek  310 

Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, José Blanco López 

fraktsiooni S&D nimel 

 

Raport A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Energialiidu juhtimine 

(COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)) 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 27 – lõige -1 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 -1 a. Taastuvenergia valdkonnas 

kasutab komisjon artiklis 12 osutatud 

hindamise objektiivsete kriteeriumidena 

artikli 5 lõikes 1 loetletud 

asjaolusid. Liikmesriigid, kelle eesmärk 

on I a lisas esitatud valemi kohaselt 

arvutatud näitajast väiksem, peavad oma 

eesmärki vastavalt suurendama. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0402/311 

Muudatusettepanek  311 

Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, José Blanco López 

fraktsiooni S&D nimel 

 

Raport A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Energialiidu juhtimine 

(COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)) 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I a lisa (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1. Liikmesriikide 2030. aasta eesmärgid 

arvutatakse järgmiste, protsendipunktides 

väljendatavate komponentide summana: 

 a) liikmesriigi 2020. aasta riiklik siduv 

eesmärk, nagu on sätestatud I lisas; 

 b) kindlamääraline panus („CFlat“); 

 c) SKP-l elaniku kohta põhinev panus 

(„CGDP“); 

 d) potentsiaalil põhinev panus („CPotential“); 

 e) liikmesriigi ühendatuse taset kajastav 

panus („CInterco“). 

 2. CFlat on kõikide liikmesriikide puhul 

sama. Kõikide liikmesriikide CFlat kokku 

annab 30 % erinevusest liidu 2030. ja 

2020. aasta eesmärkide vahel. 

3. CGDP määratakse liikmesriikidele 

vastavalt riigi elaniku kohta esitatava SKP 

indeksi suhtele liidu keskmisesse 

näitajasse; seejuures on iga liikmesriigi 

indeksi ülemmäär 150 % liidu keskmisest. 

Kõikide liikmesriikide CGDP kokku annab 

30 % erinevusest liidu 2030. ja 2020. 

aasta eesmärkide vahel. 

4. CPotential määratakse liikmesriikidele 

liikmesriigi 2030. aasta taastuvenergia 

osakaalu (nagu see on esitatud PRIMES 

EUCO3535 stsenaariumis) ja liikmesriigi 

2020. aasta riikliku siduva eesmärgi vahe 

alusel. Kõikide liikmesriikide CPotential 

kokku annab 30 % erinevusest liidu 2030. 
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ja 2020. aasta eesmärkide vahel. 

5. CInterco määratakse liikmesriikidele 

vastavalt riigi elektriühenduste osakaalu 

indeksi suhtele liidu keskmisesse 

näitajasse; seejuures on iga liikmesriigi 

elektriühenduste osakaalu indeksi 

ülemmäär 150 % liidu keskmisest. 

Kõikide liikmesriikide CInterco kokku annab 

10 % erinevusest liidu 2030. ja 2020. 

aasta eesmärkide vahel. 

Or. en 

 


